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A.3 Seznam vstupních podklad

A.1 Identifika ní údaje
A.1.1 Údaje o stavb
Název

:

Vystrojení vrtu, vodojem a vodovod v obci Újezd u Plánice

Místo

:

k.ú. Újezd u Plánice

Kraj

:

Plze ský

Obec

:

Újezd

Pov ená obec :

Klatovy

Jedná se o novostavbu trubní studny, vodojemu a vodovodních ad v obci Újezd u
Plánice, jedná se o stavbu trvalou.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Název

:

Obec Újezd u Plánice,
Újezd 25, 339 01 Klatovy

O

:

43313817

Starostka

:

Milan Moudrý

Kraj

:

Plze ský

Inž. innost

:

INGVAMA inženýrská a projektová spol.s r.o.
Edita Halmáš, tel 777 019 558

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Název

:

INGVAMA inženýrská a projektová spol.s r.o.
Bližanovy 85, 34034 Plánice

O

:

06787720

Odp.zástupce :

Ing Václav Mach, tel 603431504

Autorizace

Ing Václav Mach – vodohospodá .stavby, KAIT .0200074

:

Ing David Kohout, vodohospodá .stavby, KAIT .0010758
Ing arch Lubomír Kor ák – pozem.stavby, KAIT .0201642
Ing Hana Petrmichlová – požár.bezpe nost KAIT .0202259
Jana P ibá ová – dopravní stavby, KAIT .0201258
Roman Va ourek – tech.prost .elektro

KAIT .0201898

A.2

len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení

Stavba je len na na následující stavební objekty:
D.1 Trubní studna
D.2 Výtla ný vodovodní ad
D.3 Oploceni I.PHO a vodojemu
D.4 Vodojem
D.4.1 P íprava území a p íjezdní komunikace
D.4.2 Vodojem – stavební ást v etn vystrojení
D.4.3 Vodojem – požárn bezpe nostní ešení
D.4.4 Odvodn ní vodojemu
D.4.5 Elektroinstalace – vodojem – vrt
D.5 Zásobovací rozvodné ady

A.3 Seznam vstupních podklad
- Katastrální mapa
- zám r investora
- geodetické zam ení
- vyjád ení správc inženýrských sítí
- UP obce Újezd u Plánice
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